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TAKÁCS TÜNDE 

„Növények búvárruha nélkül”– 
stresszválasz belvíz és aszály esetén 



2018

Afrika 1 287 920 518 fő

Ázsia 4 545 133 094 fő

Eutópa 742 648 010 fő 

Latin-Amerika és 

Karib-szigetek

652 012 001 fő

Észak-Amerika 363 844 490 fő

Óceánia 41 261 212 fő

  7 632 819 325 fő 

Európa 



http://nepszava.hu/cikk/1128984-lelassulhat-a-globalis-felmelegedes 

Hansen, J., R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo, 2010: Global surface temperature change. 

Rev. Geophys., 48, RG4004, doi:10.1029/2010RG000345. 
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GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS 



A VÍZ ELVITATHATATLAN FONTOSSÁGA! 

„AZ ÉLŐVILÁG BÖLCSŐJE A VÍZ!” 
„NINCS ÉLET VÍZ NÉLKÜL!” 

 

80-95% 

10-15% 



A stressz az a fiziológiai állapot, amelyben 

a növények növekedése, fejlődése és 

szaporodása a fokozott környezeti 

terhelés miatt a genomban meghatározott 

lehetőségek alatt marad  
(Larcher 1994 és Osmond et al. nyomán, módosítva) 

STRESSZ 



Környezeti tényezők vagy éppen stresszorok 

A stresszor a környezet egy eleme, ami a növény- 

fiziológiában olyan változást okoz, ami csökkent 

növekedésben, kisebb termésben, élettani 

alkalmazkodásban, a faj adaptációjában nyilvánul 

meg. 

Természetes stresszorok: 
abiotikus 
• szárazság 
• árasztás  
• só 
• hideg 
• hőség 
• ásványi anyag hiány 
• erős fény 
• UV sugárzás 
• oxidáló ágensek  

 
 

 
biotikus 
• vírusok 
• baktériumok 
• gombák 
• gyomok 
• rovarok 
• növényevők 
• kompetíció 
• allelopátia 

 
 

Antropogén stresszorok: 

• herbicidek 

• légszennyezők (SO2, NOx, O3) 

• savas esők 

• nehézfémek 

 

http://ecologywithoutnature.blogspot.hu/2011/03/ecological-

thought-in-undergrad-classes.html 

Érzékenységi ablak: Az életciklus egyes 

fázisaiban fokozott érzékenység, pl. kelő 

csíranövény és talaj víztartalma 

Akut stressz és krónikus stressz 

A stresszor intenzitásának változása térben és 

időben 

A stresszorok kölcsönhatásai: Szinergista, pl. 

magas hőmérséklet és vízhiány; Antagonista, 

pl. alacsony víztartalom és fagyhatás 



Akklimáció és akklimatizáció: 

Morfológiai és fiziológiai illeszkedés 

Adaptáció: Egy populációban öröklődés 

során történik meg a változás, 

alkalmazkodás. A kedvezőbb 

génkombináció kialakulása tartós 

rezisztenciát tesz lehetővé. 

VÁLASZOK 

A hatás eltűrése (tolerancia) = az 

akklimáció realizálódása 

Kikerülés (avoidance) = az adaptáció 

realizálódása stresszes időszak 

kitartó formában átvészelése 

Kikerülés 

http://tudasbazis.sulinet.hu 

http://www.edenkert.hu 

https://sciencing.com 

http://tomtit.blog.hu 

http://szepvilagunk.weebly.com 

 

Jerikói rózsa/csipkeharaszt 

Sivatagi rózsa 

Majomkenyérfa 

welvitchia 

raktározás, párologtatás 

minimalizálása, felvétel 

maximálása 

Virágzó sivatag 

http://tudasbazis.sulinet.hu/
http://www.edenkert.hu/
https://sciencing.com/
http://tomtit.blog.hu/


GYÖKÉR/HAJSZÁLGYÖKÉR 

 

TALAJSZEMCSÉK 

TALAJ LEVEGŐ 

VÍZFELVÉTEL (passzív) 

 

A növényben a gyökerektől a 

levelekig egyetlen összefüggő 

vízrendszer van jelen!  

GYÖKÉR 

LEVÉL 
TRANSPIRÁCIÓ 

H2O 



2018. június 1. 

Szerző Neve 

Szárazságstressz 

Száraz állapotban a talaj erősen megkeményedik, 

és ez nagymértékben csökkenti a gyökerek 

behatolásának és a tápelemek felvételének 

lehetőségét. 

•csökkent növekedés, kisebb levelek, 

kevesebb virág, termés 

•membránkárosodás 

(tilakoid destrukció a kloroplasztiszban) 

•fotoszintézis/légzés arány csökken 

•sztómazáródás 

•csökkent fotoszintézis 

•a keményítőraktárak mobilizálódnak 

•nitrát és ammóniaakkumuláció csökken 

•a fehérjék hidrolízise fokozódik 

•prolin, betain szintézise fokozódik 



ÁRASZTÁS 

 

A belvíz olyan állóvíz, amely nagyobb esőzések, 

hirtelen hóolvadás vagy a talajvíz szintjének 

emelkedése miatt keletkezik. Azért nem tud 

természetes módon elszivárogni, mert a talaj 

felső rétegében a talaj szabad pórusai vízzel 

telítődnek. hogy a kultúrnövén 

normoxiás                hipoxiás                                   ..... anoxiás 

https://oshmatters.wordpress.com/2015/10/19/the-flooding-is-imminent/ 

Oxigénhiány 



Mit tehet egy növény, ha nem 

szárazságtűrő?  

KEDVEZŐ ÉLETFELTÉTELEKET BIZTOSÍTÓ PARTNERT KERES! 



TALAJ 

MIKORRHIZA 

NÖVÉNY GOMBA 

 A szárazföldi ökoszisztémákban 

általánosan elterjedt a gombák és 

növények közti mutualista, azaz 

kölcsönösen előnyös szimbiózis típus 

a mikorrhiza. 

 A mikorrhiza gombák gazdanövényük táplálkozását a 

tápanyagok felvételére, a gyökerek növekedésére és 

morfológiájára, tápanyagfelvételi mechanizmusára, 

továbbá a növények különböző élettani és fejlődési 

folyamataira gyakorolt direkt és indirekt hatásuk révén 

képesek befolyásolni. 



VEZIKULUMOK 

ARBUSZKULUM 

SPÓRÁK 

Legősibb és legelterjedtebb 

mikorrhiza típus az 

arbuszkuláris mikorrhiza  

(VAM; AMF), amely az 

endomikorrhizák közé 

tartozik. 
 
 

•Obligát,aerob 

biotrófok 

•Klonális szervezetek 

•200-230 AMF faj  

(Glomeromycota) 

 

460 millió 

éves 

kapcsolat 
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NÖVÉNY RÉSZÉRŐL-MIKORRHIZAFÜGGÉSBELI (OBLIGÁT, FAKULTATÍV 

MIKOTRÓFOK)  

SZIMBIOTIKUS KAPCSOLAT RÉSZÉRŐL-KOMPATIBILITÁSBELI 

KÜLÖNBSÉGEK  VANNAK 

ZÁRVATERMŐ NÖVÉNYCSALÁDOK FAJAINAK  MIKORRHIZA 

KAPCSOLATAI (Brundrett, 2009) 



AM gombák nyújtotta előnyök  

Gyökérrendszer felszívó felületének növelése Több tápanyag, több víz 

talajszerkezet 

kedvező  

változásai 

 

szövetségesek egyéb előnyök 

stressztűrés  nő 

anyagcsere változások 

http://www.soilhealth.com/soil-health/biology/beneficial/fungi/index.htm 



Talajbiológiai és - biokémiai Osztály TAKI  

 

“The study of plants without their mycorrhizas is  

the study of artefacts.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The majority of plants, strictly speaking, do not have roots; they have mycorrhizas.” 

 

International Bank of Glomeromycota jelmondatai 
 

 

                                                                                                                                                BEG Committee, 25th May, 1993 

 



Ez itt a reklám helye! 
GYÖKÉRSIMOGATÓ 

CSÍRAKVÍZ 

VÍZFELVÉTEL 



Talajbiológiai és - biokémiai Osztály TAKI  

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


